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Mi a Díjnet rendszer?
A Díjnet egy elektronikus számlabemutatási
szolgáltatás, ami lehetővé teszi, hogy a különböző
szolgáltatók, többek között az ÉRV. Zrt. ügyfelei a
számláikat elektronikus formában, az interneten
tekintsék meg, egyenlítsék ki.

Mi az elektronikus számla, elektronikus számlabemutatás?




Az elektronikus számla adattartalmát tekintve megegyezik a papír alapú
számlával, tehát minden tekintetben helyettesíti azt, ugyanakkor azzal ellentétben
környezetbarát, könnyen tárolható és kezelhető.
Csak elektronikus formában hiteles, így papír alapú számla egyidejű
előállítására nincs lehetőség.
Az elektronikus formában kiállított számla bemutatása az interneten történik.

Az elektronikus számlabemutatás előnyei:
 A Díjnet rendszer használata ingyenes.
 Számláit az interneten keresztül bármikor és bárhol



megtekintheti, és
gondoskodhat azok biztonságos kifizetéséről.
A számlák a kiállításuk után azonnal az Ön rendelkezésére állnak, valamint a
számlák érkezéséről e-mailben értesítést küldünk.
Nem kell a számlákat és az igazolószelvényeket őrizgetnie.

Hogyan veheti igénybe a Díjnet rendszer szolgáltatásait?


A Díjnet rendszer használatához - függetlenül attól, hogy igénybe kívánja-e venni
az elektronikus számlabemutatást - annak webes felületén regisztrálni kell. A
regisztráció kétszintű: először magához a Díjnet rendszerhez, majd a
Szolgáltatóhoz kell regisztrálnia.







bejelentkezési név
jelszó
e-mail cím
családi és utónév
lakcím

Ki veheti igénybe az elektronikus számlabemutatást?


Az elektronikus számlabemutatási szolgáltatáshoz
gazdálkodó
szervezet
képviselőjeként
eljáró
csatlakozhatnak.
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magánszemélyek és
személyek
egyaránt

Kezelhető-e a más nevére (pl. családtag) kiállított számla?
 Igen! A számlakibocsátói regisztrációhoz általában egy hat hónapnál nem régebbi
számla szükséges, regisztrációt az azon szereplő adatok megadásával lehet
kezdeményezni.
 A regisztrációs igényt továbbítjuk a Szolgáltatónak, aki a megadott adatok alapján
eldönti, hogy Ön jogosult-e a számlák kezelésére és elfogadja-e az Ön
regisztrációját.
 Az elbírálás eredményéről e-mailben kap tájékoztatást.

Milyen változásokat jelent, ha a számlák elektronikusan
érkeznek?





Elektronikus számláit a Díjnet internetes felületén tekintheti
meg, a számlák érkezéséről e-mail üzenetben értesítjük.
Az elektronikus számláikat Ügyfeleink többféle módon
rendezhetik, de
készpénzzel
vagy
csekken
történő
kiegyenlítésre nincs lehetőség.
A számlák elektronikus formában könnyen tárolhatók, egyszerű
visszakeresni őket, azonban csak elektronikus formában
hitelesek, nyomtatva nem.
A számlákhoz, a bemutatást követően 18 hónapig hozzáférhet,
amennyiben a Díjnet regisztrációja időközben nem szűnt meg.

Milyen módon fizethető ki az elektronikus számla?
 Csoportos beszedési megbízással - amennyiben Ön már a korábban papír alapon
kiállított számláit is csoportos beszedés keretében rendezte, úgy ezen fizetési mód az
elektronikus számlabemutatásra történő áttéréssel sem változik, új megbízás megadására
sincs szükség.
 Egyedi banki utalással is rendezhető a számla.
 Díjnet rendszerből kezdeményezhető ingyenes bankkártyás fizetéssel (VPOS) - a
fizetés folyamatának könnyítése érdekében lehetőség van a fizetésre használt bankkártya
regisztrációjára is.
 Közvetlen internetbankon keresztül történő fizetéssel (CIB Bank Zrt., Erste Bank
Hungary Zrt., OTP Bank Nyrt. és Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. ügyfelei esetén).
 A Díjneten keresztüli fizetési módokat Ügyfelei számára ingyenesen nyújtja a Díjnet. A
számlavezető banknak fizetendő esetleges díjakat az Ügyfelek bankszámlacsomagjának
kondíciói határozzák meg.
 Mobiltelefonos fizetési módra is lehetőség nyílik.
 Mobilapplikáción keresztül iCSEKK alkalmazással is kiegyenlítheti számláit a Díjnet Zrt.
rendszerén keresztül. Az alkalmazásról és teendőkről további tájékoztatás olvasható a
https://www.dijnet.hu/icsekk_atallas.html, illetve https://www.icsekk.hu/ weboldalon is.

További információ: www.dijnet.hu; www.ervzrt.hu
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